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Millioner at spare ved
optimeret vareflow
Reduceret forbrug af emballage, sparede omkostninger til transport, transportskader og fejlleverancer samt optimeret udnyttelse af lagerfunktionen, er typiske gevinster, når virksomheder optimerer deres vareflow og supply chains, konstaterer
konsulent Jens Corfitzen fra OptiSoft.
- I takt med internationalisering, nye miljø krav i
relation til emballering og stigende import fra nye
leverandørled i blandt andet Fjernøsten vejer
transport og emballering stadig tungere på omkostningssiden, og det står klart, at virksomheder
kan høste betydelige gevinster gennem en optimeret indsats med styring og håndtering af deres
vareflow.
Det siger konsulent Jens Corfitzen fra OptiSoft,
skandinavisk specialist i software og løsning til
håndtering af supply chains. Jens Corfitsen pointerer, at effektiv styring og håndtering af vareflow

er blevet et afgørende succesparameter, og
understreger, at det handler om reduceret forbrug
af emballage, sparede omkostninger til transport,
transportskader og fejlleverancer samt optimeret
udnyttelse af lagerfunktionen.
- Ofte oplever vi, at implementering af et optimeret vareflow forvandler usikre forretninger til solide succes'er ved at skære to-cifrede procenter
af omkostningerne på vejen fra leverandør til
slutbruger, konstaterer Jens Corfitzen og tilføjer,
at de fleste bliver overraskede, når de ser, hvor
store gevinster, der er at hente.

I takt med internationalisering af virksomhedernes supply chain sætter erhvervslivet fokus på effektivisering og optimering
af vareflowet til gavn for miljø og indtjening.

WWW.OPTISOFT.DK

OptiSoft
- Samtidig oplever vi, at virksomhederne ved en
gratis test af relevant software bliver positivt
overrasket over, at de umiddelbart kan klikke sig
frem til alle relevante specifikationer for emballage
og pakning i deres supply chain og regne
igennem, hvor det kan betale sig at foretage
ændringer med henblik på at reducere
emballageforbrug, transportomkostninger og
lagerudnyttelse.
Palleoptimering af en given
ordre - evt. integreret med
virksomhedens ordresystem, så medarbejdere i
produktion og på lager
umiddelbart kan orientere
sig om, hvordan en specifik
ordre skal pakkes og læses.
(C) CAPE PACK, CAPE SYSTEMS, UK.

Jens Corfitzen fortæller videre, at den nyeste
software, der giver mulighed for at distribuere alle
valgte løsninger via web, helt erstatter gamle
ringbind med manuelle kalkulationer og tegninger
og tilføjer sluttelig, at optimeringssystemer fra
OptiSoft kan kobles med oplysninger om
varenummer og ordrenummer i virksomhedens
ERP-system, således at medarbejdere i
produktion og på lager hurtigt kan slå op og
orientere sig om, hvordan en specifik ordre skal
pakkes og læses.

- Produktions og handelsvirksomheder kan spare betydelige beløb ved at optimere og effektivisere deres supply
chains og vareflow, konstaterer konsulent Jens Corfitzen
fra OptiSoft, der som en af skandinaviens førende specialister i software og løsninger til håndtering af supply chains
nu med betydelig succes tilbyder virksomhederne mulighed for gratis at teste optimeringssoftware.
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